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الخالصة
 فيزدهر األدب العربي بلوحات أعطي. ورسموا مشاعرها وجمالها, والتفتوا للتحدث عنها وعن أدوارها الفعّالة في الحياة,الشعراء منذ القدم منزلة عالية وأهمية كبيرة في شعرهم للمرأة
.فينغمس هذا البحث في قضية تجسُّد المرأة في الخطاب الشعري للشاعرين المعاصرين وهما نزار قباني ومحمود درويش من التحف الفنية الجميلة التي تترنم بالمرأة وأوصافها وشأنها
 أو أختا مرأة أو ربة للبيت ولألوالد أو رفيقة للحياة,ًكما يلتمس نقاط االختالف في نظر كل منهما للمرأة من حيث جنسها وما تمثله بالنسبة لهما في أساليب عرضهما للمرأة بوصفها أما
 أو جعلها تمثّل رمزاً يلجأ إليه الشاعر ومن خالله يعبر عن قضايا األرض, أو بوصفها موضوعا ً للحياة,)تحمل حمل زوجها تارة وأوالدها تارة أخرى مدى الحياة او حبيبة (معشوقة
. والوطن.فيعطي البحث من شعر كال الشاعرين نماذج لتحقيق الموضوع
. الشعر املعاصر, املرأة, حممود درويش, نزار قباين:الكلمات املفتاحية

ABSTRACT
Since ancient times, poets have given woman a high status and great importance in their poetry, have talked about her effective roles
in life, and depicted her feelings and beauty. Arab literature flourishes with beautiful artistic pictures that describe women, their
characteristics, and their status.
This paper deals with the issue of the representation of women in the poetic discourse of the contemporary poets: NizarQabbani and
Mahmoud Darwish. It also studies the differences in their perception of women and what they represent for them in their methods of
presenting women as a mother, a lover (beloved), as a subject of life, or as a symbol the poets use to represent issues of land and the
homeland.
Key words: NizarQabbani, Mahmoud Darwish, women, contemporary poetry.

ÖZET
Eski çağlardan beri şairler şiirlerinde kadına yüksek statü ve büyük önem vermişlerdir. Kendilerini ve onların yaşamdaki etkili rolleri
hakkında birçok söz söylemişlerdir. Bu çerçevede şairler, kadınların duygularını, hislerini ve güzelliklerini şiirlerine taşıyarak
resmetmişlerdir. Bu yüzden Arap edebiyatı kadınları, onların tasvirlerini ve işlevlerini dile getiren güzel şaheserlerin resimleriyle
geliştirmişlerdir. Bu araştırma, çağdaş şairler Nizar Kabbani ve Mahmud Derviş'in şiirsel söylemlerinde kadının konumu meselesine
işlemekte ve her birinin kadınlara bakışında ve onlarla ilgili olarak neyi temsil ettiklerinde farklılık noktalarını araştırmaktadır. Bu
her iki şairin şiirlerinde kadını anne olması, bacı olması, eş olması, sevgili olması vasıflarıyla, yanı sıra hayat boyunca eşine yardım
etmesi, evinin ve çocuklarının yükünü taşıması özelliği ile ve bir yaşam nesnesi olması itibarıyla nasıl sundukları ya da onun
temsiliyetini nasıl ele aldıklarını ve izledikleri yöntemi incelemektedir. Yanı sıra her iki şairin şiirlerinde kadının sembol oluşu
üzerinden memleket ve vatan meselelerini nasıl konu edindiklerini tespit etmeye çalışmaktadır. Bu incelemeyi her iki şairin
şiirlerinden örnekler vererek ortaya koymaya çalışmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Nizar Kabbani, Mahmut Derviş, Kadın, Çağdaş Şiir.

املقدمة
. وأتخذ سعة حضارية واسعة, فاللغة ال تزال يف حالة تطور, فهو نسيج لغوي يقوم ابلتحدث مع اللغة وحياورها ويقوم إبعادة صياغة قالبها,للشعر دور كبري يف حياتنا املعاصرة
 فيتكلم عن أهم, القراءة يف الشعر العريب املعاصر يعين البحث عن الشخصية العربية, وبناءً على هذا.فهي املنهج للرجوع إىل املصدر وتُشري إىل ظهور خزينة زاخرة عصريّة
. والسبب هو أن املرأة متثل كل القيم احلضارية واالعتقادية واحلرية,املواضيع يف وضعنا الراهن أال وهو املرأة
 وكذلك كيفية متييز النمط األنثوي, ويعمل على كشف جوهر اخلطاب الشعري,فيهدف هذا البحث إىل إبراز وإظهار شأن املرأة الرفيع يف شعر نزار قباين وحممود درويش
. ودوره املؤثر يف تشكيل النص الشعري املميز بعامله اجلمايل والثقايف,لبوابة االرتقاء
ّ وتوجيهه
 ومدى الفرق وماهية التفنُّن بينهما, لتكون عيّنة لتوضيح أوجه الشبه واالختالف بنظر الشاعرين للمرأة,وقد التمست هذه الدراسة اإلجنازات الشعرية اليت حققها كال الشاعرين
: فوافت الدراسة أربعة مباحث.يف اخلطاب الشعري
 لتوضيح النمو والتطور واجلمال, واملختوم بطابع املرأة والطبيعة بدراسة ثنائية املرأة والطبيعة واستلهام مناظر الطبيعة وجتسيمها مبا يتوافق معجمال ورقّة املرأة,تطرق املبحث األول
.بني الطبيعة واملرأة
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ويعرض املبحث الثاين واملوصوف ابملرأة املقدسة ثالثة أصناف ,ويتضمن الصنف األول ابملرأة املقدسة اليت اتصفت ابجلمال الروحي ,والصنف الثاين املرأة األم ومكانتها يف
نفوس الشاعرين وكيف أبدعا يف الوصف يف هذا الصنف ,والصنف الثالث املرأة احلبيبة أو املعشوقة.
توخى املرأة الوطن ويعتين هذا املبحث بدراسة املرأة ودالالهتا على الوطن واألرض واملنشأ .وكيفية مزج الشاعرين بني املرأة والوطن ,ورمسهما لصور الوطن
أما املبحث الثالث في ّ
كما لو أهنما يصفا مالمح املرأة.
واملبحث الرابع يتسم ابملرأة الرمز اليت حياول كل من الشاعرين أن يبيّنا من خالله معاين إزاء قضية من القضااي عن طريق اإلمياء.
املبحث األول
املرأة والطبيعة
ولد نزار قباين يف حي (مئذنة الشحم) وهو أحد أحياء مدينة دمشق القدمية عام  1923م ،يف بيت عريق تفوح منه رائحة اليامسني ،وينعم ابحلب واالستقرار ،فنشأ وترعرع يف
كنف والده الذي كان زعيماً وطنياً ومن أعيان البلد ،ويف حضن والدته وحتت رعايتها وعنايتها 1.وقد ترك نزار قباين إراثً غزيراً من املؤلفات األدبية والشعرية ككتاب قصيت مع
الشعر ,والعصافري اليت ال تطلب أتشرية مرور ,وديوان كتاب احلب ,وقاموس العاشقني 2.فهو يعترب من أوائل اجملددين السوريني واللبنانيني ،إذ عُ ّد أول من وضع أساسيات
الشعر العريب احلديث ،وقد متيز أبسلوب رائع أُطلق عليه اسم السهل املمتنع ،أسلوب يُعزف به على أواتر عواطف ومشاعر القارئ ،وقد أحدث نزار تغيرياً الفتاً على بناء
3
عاما يف لندن ودفن
القصيدة من حيث املضمون والشكل واللغة ،كما جعل من الشعر وسيلة للتعبري عن مهوم وقضااي الناس اليومية .وتويف عام  1998م عن عمر انهز ً 75
4
يف مسقط رأسه دمشق.
ق ّدم الشاعر املعاصر نزار قباين من خالل جتربته الشعرية األوىل (قالت يل السمراء) شعراً يتنغم يف املرأة وشعورها وإحساسها ومجاهلا ,واستطاع خالل حقبة بدأت قبل
اخلمسينيات من هذا القرن أبن يُشري أنه شاعر احلسية اجلمالية الساطع .كما استطاع أن يربز نفسه على النكهة العربية شاعراً يق ّدس اجلمال يف صوره احلسية املؤثرة ,ويرتبص يف
5
شبق ومرتعش أتثري هذه املعطيات اجلمالية على حواسه أوالً وعلى انفعاالته ومحاسه اثنياً.
وقد كان ديوان قالت يل السمراء جمازفة جريئة ,ومرحلة اكتشاف لعامل جديد غاص به الشاعر ابنفعاالت متوترة عصبية ومبشاعر طفولية طغت عليه روح اهليبة واالنبهار ,وملا
كانت هذه املرحلة األوىل صدر تعبري من خالل الدهشة ,فقد ساد عليها التعبري املنفعل واملؤثر الذي تتجلّى رغباته بصورة بدائية كاستجابة حسية جنسية .ومل تلبث حدة هذه
اخلفي يف املرأة وأخذ نزار
االستجابة أن مخدت يف املرحلة اليت ما بعدها ,يف ديوان طفولة هند .فكانت البصمة على أشعار هذه املرحلة بروح التأمل اللطيف هلذا اجلمال املطلق ّ
قباين يف التحول داخل املرأة وخارجها ,وانقلبت يف شعوره إىل موضوع دراسة الفنان املتأمل صاحب الذوق الرفيع ,واكتشاف الشاعر من خالل أتمله أن الطبيعة قد ك ّدست كل
6
مجاهلا ورونقها يف املرأة.
عرب الشاعر قباين عن أنوثة املرأة ,وجعل منها عامل سائد على قصائده الشعرية .فاملرأة هاجس متعاقب يف شعره ينظر إليها بعني التوهم مرة ,وبعني احلقيقة مرة أخرى ,وقد
استطاع مبوهبته الشعرية ترمجة مشاعره املدموجة مع مشاعر املرأة ,فتشكلّت صورة مستلهمة من الطبيعة من خالل مزج مشاعره وأحاسيسه مع عامل املرأة .وعند قراءة شعر قباين
جند َملَ َكة شعرية تتجلى يف الدمج بني مجال املرأة ومجال الطبيعة اخلالّب .ويفخر الشاعر بكونه مؤسس مجهورية شعرية تتحدث عن املرأة ويصفها هبذا الشكل" :مجهورييت هذه
7
ختتلف عن بقي ة اجلمهورايت ,يف أن الشعر فيها هو من املمتلكات العامة كاملاء واهلواء".
متنوعة عن املرأة ,جاءت أغلب تلك اللوحات مستنبطة من روعة الطبيعة برونقها الساطع وألواهنا ونالحظ الصبغة اللونية اليت تطغى على الصور
وقد رسم الشاعر لوحات ّ
8
الشعرية ,فيسيطر اللون خباصيّته "لغة ابعثة على االدهاش يف خماطبة البصرية فاللون يتيح للمجاز يف الكالم أن ينفتح وأن يتعدد ".واللون له سطوة يف الذات و"تعدده أوحى
9
للذائقة ابلتعدد وألبعاد النظر ابلتأمل ولألفاق املعرفية ابالستكناه يف حماوالت القراءة".
وجلي حينما
فإن القصيدة الشعرية لدى قباين يف األغلب ما تكون صورة ملونة محيميّة ّ
توضح مجال الكون ,فيبحر يف مساء مليئة ابألحاسيس واملشاعر اجتاه املرأة ,وهذا ظاهر ّ
نقرأ من شعره شيئاً فنالمس فيه هاوية اجلانب العاطفي احلسي يف شعره وحيّز من التعاطف واحملبّة بينه وبني مجال الطبيعة اخلالّب ,وقدرة رائعة يف الدمج بني اجلمال األنثوي

 1العرود ,علي .جدلية نزار قباين يف النقد العريب احلديث ,إربد :دار الكتاب الثقايف ,بدون ت ,ص .11
 2العزي ,وفاء .بناء املقالة عند نزار قباين ,جملة أحباث كلية الرتبية األساسية ,العدد  ,1جملد  ,6ص .284
 3العرود ,علي .جدلية نزار قباين يف النقد العريب احلديث ,بدون ت ,ص .5
 4سيدي ,سيد حسني .الوطنية واملقاومة عند نزار قباين ,جملة األدب املعاصر 1392 ,م ,العدد  ,17ص .28
 5الورقي,السعيد بيومي .لغة الشعر العري احلديث .اإلسكندرية :دار املعارف 1983 ,م ,ط  ,2ص .375 - 374
 6املصدر السابق ,ص .379 - 733
 7قباين ,نزار .ما هو الشعر .بريوت :منشورات نزار قباين ,1982 ,ط  ,2ص .72
 8غركان ,رمحن .علم املعاين (الذات  -التجربة  -القراءة) .دمشق :دار الرائي للدراسات والرتمجة والنشر ,2010 ,ط  ,1ص .230
 9املصدر السابق ,ص .230
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والطبيعة إبخالص وشفافية .وقد رأى الشاعر إىل املرأة أبهنا أماً ,وزوجة ,وحبيبة ,ويف كل األمور ينظر إليها بوصفها امرأة ,العتقاده أبن املرأة عامل البديع واجلمال ,ولعلّما أروع
قصائد نزار قباين يف هذا السياق مرثية بلقيس ,فيقول:

بَ ِلقيس

الت ِِف أ ِ ِ
انت أَطول النَ ْخ ِ
العر ِ
اق
َك ْ
َرض َ

انت إذا َتَشي
َك ْ
ت َرافِقها طَواويس

وتَتبَ عها أ َََيئِل ...

بَ ِلقيس ََي َو َجعي

و َي وجع ال َق ِ ِ ِ
سها األ َََن ِمل
صيدة ح َ
َ َ
ني تَلم َ

َه ْل ََي تَرى ..

عد َش ِ
ِمن ب ِ
السنَابِل؟
عرك َس َ
وف تَرتَِفع َّ
َْ
َي نَينوى اخلَضراء ..
َمواج َد َجلة
َي أ ِ

تَلبِس ِف َّ ِ
ساقِ َها
الربي ِع ب َ
أَحلَى اخلَ ِ
الخل
ْ

10

يتكلم الشاعر عن بلقيس اليت أصبحت طيفا وعاملا من املخيّلة ,ألهنا اخنطفت ابلروح إىل العامل املثايل وهو هنا قد نسب ذكرها بزهو الطبيعة ,وبوجه خاص طبيعة بالد الرافدين
تصور العراق للداللة على مسو وسناء بلقيس ,مث ينخطف الشاعر إىل رسم مرأى صورة بلقيس الربيعي وعالقتها بنينوى اخلضراء .إذ أن أغلب الصور اليت
فيوضح الشاعر إىل ُّ
تصور لوحات مكانية تنسجم بزمان ربيعي ,مث ينصرف لريسم لوحة شعرية أخرى بقوله:
قدمها نزار قباين ّ
قَسماً بِ َعينَ ِ
يك اللتَ ِ
ني إِ ْلي ِه َما ...
َ
ََتْوي َماليِني ال َك َواكِب

الع َر ِ
الع َجائِب
ب َ
َسأَقول ََي قَ َمريَ ,ع ِن َ

بَ ِلقيس

ال تَ ِغييب َع َّّن
مس بَع َد ِك
فَِإ َّن ال َ
ش َ

ال ت ِ
الس ِ
واحل ...
ضيء َعلى َّ

11

اصطفى الشاعر صورة بداخلها طبيعة ساطعة هي عيون بلقيس الالمعة الدافئة اليت تلجأ إليها ماليني الكواكب ,ويشتد احلزن على بلقيس الشهيدة ليصل درجة املناشدة من
أجل عدم الغياب ,فالشمس لن تسطع على السواحل إن غابت .ومع هذا يقع عنصر اخلفاء مرة أخرى مبوت بلقيس ,فقد غابت شخصية بلقيس ,ولكن صورهتا وخياهلا بقي
كالعبق ,فيقول:
ِ
ِ
ِ
يس؟
َه ْل تَعرفو َن َحبيبَيت بَلق ْ
 10قباين ,نزار .قصيدة بلقيس .بريوت :منشورات نزار قباين ،1998 ,ط  ,6ص .16
 11املصدر السابق ,ص .24
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فَ ِهي أ ََه َّم َما َكتَ بوه ِِف كت ِ
ب الغَر ِام
َ

انت َم ِزجيَاً َرائَِعاً
َك ْ
والر َخ ِام ...
ني ال َق ِطيَِف ِة ُّ
بَ َ

بني َعيِنَيِ َها
سج َ
َكا َن البَ نَ ْف َ
يَنَام َوال يَنَام ...
بَ ِلقيس

طراً بِ َذاكِ ِرِت ...
َي َع َ

سافِر ِِف الغَ َم ِام
و ََي قَ ْْباً ي َ

ِ ِ
ِ
ثل أ ِ
َي غَ َزال ٍَة
قَ تَلوك ِِف بَريوت ,م َ

ِمن ب ِ
عد َما  ...قَ تَلوا ال َكالم
َْ

12

تضمنت هذه القطعة من الشعر ملسة من احلزن واللوعة .فغمر الشاعر مبهارته جمموعة من الصور ,دمج بينها وبني القطيفة واملرمر بشكل مدهش ,ورسم لوحة من اللون
البنفسجي ,مث أسكن جسدها يف مزار يسافر يف الغمام ,ومن مث ينتقل الشاعر من ذكر السمات اجلسدية إىل السمات الروحية ,فيقول:
بَ ِلقيس

ََي َكنْ َزاً خ َرافِياً

و ََي رحمَاً ِع َراقِيَّاً
وغَابة َخيزر ٍ
ان
َ َ

وم تَ َّرف َعاً
ََي َم ْن ََت َديِت النُّج َ

َين ِجئِ ِ
ت بِك ِل َه َذا العنفوان؟
ِم ْن أ َّ
بَ ِلقيس

أيَّت ها الص ِ
والرفِي َقة
َّدي َقة َّ
َ

َّ ِ ِ
ثل َز ْهرةِ أقحوان
والرقي َقة م َ

ضا َق البَ ْحر
ضاقَت بِنَا بَِريوت َ ..
َ
ضا َق بِنا املَ َكان
َ

13

ينادي الشاعر ملكته بلقيس فيغمرها بسيل من السمات الروحية فهي ذُخر وغابة من أشجار اخليزران ,وهي جنمته اليت وقعت من السماء .فقد انتقلت بلقيس إىل عامل آخر,
وأصبح مزارها داللة للعروبيّة والشهادة معاً ,واشتد احلزن وأمل الفراق وحرقة الفقدان حىت أضاع الشاعر لغته اليت أصبحت حمالة فال يعرف كيف يبدأ اخلطاب ,ألن بلقيس
ابلنسبة له كل الثقافة واملدنيّة ,وبفقداهنا تدهورت احلضارة ,فبلقيس هي األمل والتف اؤل ,مث اغتيلت بلقيس بكل شناعة ووحشية .وها هو الشاعر يرسم لوحة ذات طبيعة مادية
تسطع وتلمع بتألّق ,فجعل جسدها يتناثر كاجملوهرات الثمينة.
فقد استطاع الشاعر خبياله أن يدمج بني مجال الطبيعة واملرأة ,ويبدو "أن التجسيم ملا خيلقه من عالقات طريفة وغري متوقعة بني األشياء ,فإنه حيدث فينا االستجابة املناسبة,
ويثري دهشتنا ,ويكسبنا معرفة جديدة 14".فضالُ عن أن القصيدة عبارة عن خطاب شعري موجه للحبيبة ,يُلتمس فيها غياب (أان الشاعر).

 12قصيدة بلقيس ,نزار قباين ,ص .24
 13املصدر السابق ,ص .20
 14امساعيل ,عز الدين .التفسري النفسي لألدب .بريوت :دار العودة ,2014 ,ط  ,1ص .70
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وميكن القول أن منط املرأة اليت ذكرها قباين يف هذه القصيدة ال نظري هلا من حيث التشبيه ,فقد صاغها ابجلمال والروعة والرومانسية .وحني ننتقل إىل الشاعر اآلخر حممود
درويش املولود يف الثّالث عشر من شهر آذار لعام 1941م يف إحدى قُرى فلسطني امسها "الربوة" 15.حتظى أشعار حممود درويش ابنتشار واسع ملا زاره من ُخمتلف دول العامل،
خاص فتلقت رواجاً كبرياً لدى فئات وأجيال ُخمتلفة ،وكانت منهالً لل ّدارسني يف
العريب بشكل ّ
عام واألدب املُعاصر بشكل ّ
وأل ّن دواوينه سامهت يف إضافات عديدة لألدب ّ
16
الشاعر حممود
الشعريّة كعصافري بال أجنحة ,وعاشق من فلسطني ,وكزهر اللوز أو أبعد .وافت املنيّة ّ
األدب ،وكلمات يُستطاب غناؤها لدى الفنانني ،وله العديد من ال ّدواوين ّ
قايف يف الثّالث
السبت يف التّاسع من شهر آب لعام 2008م ،ودُفن بعد نقل ُجثمانه يف رام هللا حتديداً يف قصرها الثّ ّ
درويش أثناء ُمكوثه الوالايت املُتّحدة األمريكيّة ،وذلك يوم ّ
17
عشر من شهر آب.
ونالحظ أن "الدواوين الشعرية األوىل تظهر أتثره الواضح ابلشعراء بدر شاكر السياب والبيايت ونزار قباين 18".وبعد ارتقاء الدأب الشعري لدرويش وهب الشاعر جتربته الشعرية
بصيغة شعرية رفيعة ,واخرتع لنفسه منط شعري يسري .و َّ
متكن درويش عرب تعلّقه ابلطبيعة الفلسطينية أن يشبك بني الطبيعة واحملب الفلسطيين بواثق روحي متني ,فرافقت الطبيعة
احملور الذي حركته أحاسيس الشاعر ,فتجسمت الطبيعة جبماهلا وصفواهنا ,وزرعها ,وزهوها فيقول يف قصيدته (ليلك يف ٍ
ليلك):
ُ
ّ

ِ
ني .لَيل ِ
ك ِمن
َجيلس الليل َحيث تَكونِ َ

كب ِ
ني وآ َخر تل ْفت ِِلميَاءةٍ
ِ
لَيل ٍ َ َ
َ
ني ح ٍ َ

كسر َكأس النَّبِ ِ
ك فَ تَ ِ
َش ِ
ِمن أ ِ
ازتَيِ ِ
يذ
عة غَ َم َ
َ
ِِ
ك ظل ِ
ضوء النُّجوم .وليل ِ
ك
وتشعل َ َ

ض خرافِيِ ٍة لِلمساواةِ
ِ
ََ
قطعة أَر ٍ َ
سافِ ِر أو ِِبمل ِق ِيم علَى
أْ
َح َالمنا َما أ َََن ِِبمل َ

لَيل ِ
وماً
ك الليِ َّ
لكي أ َََن أَو َم ْن َكا َن يَ َ

أ َََنَ ,كما َعس َعس الليل فِ ِ
يك َحدَّست
َ ْ َ

ني َمنْ ِزلَ ِ
ِِبَنْ ِزل َِة الل ِ
ني :فَ َال
َيل بَ َ

النَّفس تَ ِ
ضىِ .وِف
رضى والَ ُّ
الروح تَر َ
ضاً .وكلُّ ِ
لك
س َديِنَا ََساء ت َعانِق أ َْر َ
َج َ

ل ِ
َيلك  ..لَيل يَ ِشع َك ِح ِْب ال َك َواكِب .لَيل
علَى ِذم ِة الل ِ
س ِدي.
يل ,يَ ْز َحف ِِف َج َ

19

فالنص الشعري عند درويش ليس جتريدايً بل ينبع يف اخلربة الذاتيّة اليت بلور الشاعر نطاقها ,وتتناول قصائده رمسة شعرية تطمس التجربة ذات الطابع اخلاص ,ويقوم بتنظيم
دالالهتا وصورها وتغرياهتا .ففي ديوان (سرير الغريبة) نرى أبن املرأة متد فيئها على شعره ,فضالً عن ال نغمة الشعرية اللبقة اليت تبذل جهدها لتنسجم مع احلياة ,وكذلك مهارة
يكرس به املرأة.
الشاعر على اكتناز املقومات واألفكار يف تناسق فين عرب لغة تصويرية تشري إىل انقالابت احلب والغرام من خالل مرأى مجايل ّ
ويُظهر عنوان الديوان عن وضعيّة من الغرام ال تنفي االستمرار بنظر الشاعر ,فيبين ذلك الديوان كقاموس شعري ترتبط حقوله الرمزية ابلطبيعة فكلماته تتعلق ابألشجار كاللوز,
والنخيل ,والصنوبر ,والصفصاف ,واألقحوان ,والبابونج ,واليامسني ,وهناك بعض املصطلحات تتشبّك مبناظر الطبيعة كالسماء ,والكواكب ,والقمر ,والغيوم ,واجلبال ,وهناك
بعض التعبريات ترتبط ابلعامل احلسي املتعلق ابملرأة كالعطر واللؤلؤ  ...إخل .فتتجسد لوحة الطبيعة واملرأة يف شعر حممود درويش بصورة خاصة يف ديوان (سرير الغريبة) الذي يرتجم
احلب واجلمال وهو أسلوب خمتلف عن اخلطاب الشعري الذي تناوله الشاعر.
املبحث الثاين
املرأة املقدسة
 15بيضون ,حيدر توفيق ,حممود درويش  -شاعر األرض احملتلة  ,-بريوت :الكتب العلمية 1991 ،م ,ص .16 -11
 16صالح ,ايسني .بالغة الصور يف ديوان "حصار ملدائح البحر" حملمود درويش ،اجلزائر :وزارة التعليم العايل والبحث العلمي 2010 ،م ,ص .11 – 9
 17جنات ,محو .احلنني يف شعر حممود درويش ،اجلزائر :وزارة التعليم العايل والبحث العلمي ,2015 ،ص .19
 18بلقزيز ,عبداإلله وأخرون .هكذا تكلم حممود درويش .بريوت :مركز دراسات الوحدة العربية ,2009 ,ط  ,1ص .113
 19درويش ,حممود .سرير الغريبة .بريوت :دار رايض الريس ,2000 ,ط  ,2ص .32 - 31
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إن بعض قصائد نزار قباين يشتمل على لوحات للمرأة املقدسة ,أي املرأة اليت نظر إليها نظرة قدسية ومن تلك اللوحات املقدسة اليت زيّن شعره هبا ,اللوحة القدسية للسيدة
فاطمة الزهراء وزينب عليهما السالم فيقول يف (منشورات فدائية على جدران إسرائيل):
ِم ْن رِح ِم األ َََّيِم ََنِِْت َ ..كانبِثَ ِ
اق املَ ِاء
َ
ِمن َخيِم ِة ِ
الذ ِل اليت يَ ْع ِلك َها اهلَواء
ْ َ
ِ
سِ ِ
ني) ََنِِت
م ْن َو َج ِع (احل َ

ِمن أَسى (فَ ِ
اطمةَ الزَّهر ِاء)
ْ َ
ِم ْن أح َد ََ ..نِِْت َوِم ْن بَ ْدر

ِ
ومن أ ِ
ْ َ
َحزان َك َربالءَ
20
ِ
ص ِح َح التَّا ِري َخ واألََسَاء
ََنِِْت  ..ل َكي ن َ
وهلذه الرؤية القدسية للمرأة يف شعر نزار قباين صفة معيَّة للسيدة فاطمة الزهراء .وعندما ننتقل إىل الصنف األنثوي القدسي يف شعر نزار قباين وهو املرأة األم ندرك جتسيد
الشاعر حمبته ألمه وتولعه هبا ,وتفرد لوحتها عن سائر اللوحات اليت عرضها يف شعره ,إذ أن "هناك دائماً يف شعر نزار املرأة احملورية ,اليت هي األصل رافقت الشاعر منذ الوالدة
وقبل الوالدة وظلت جزء منه ومن نتاجه 21".ولوحة األم يف شعر نزار قباين ذات ميزة استثنائية فهي ليست امرأة احلياة اليومية ,بل هي املرأة القدسية املثاليّة اليت ال خترج من
ذاكرة الشاعر فيقول الشاعر يف قصيدته (مخس رسائل إىل أمي):

صبَاح اخلَ ِري ََ ..ي حلْوة
َ

ِ ِِ
س ِيت احل َلوة ...
َ
صبَاح اخلَ ِري ََ ..ي قدي َ

ضى َعام ِ
ان ََي أِمي
َم َ َ

َعلَى الول ِ
َد الذي أ َْْبََر
َ

بِرحلَتِ ِه اخل َرافِيِ ِة

َو َخبَّأَ ِِف َح َقائِبِ ِه

ضر
صبَاح بَِال ِدهِ األَ ْخ َ
َ

ََحَر
رهاَ ,وك ُّل َش ِق ِيق َها األ َ
وأ َْْنم َها وأ َْْن َ

َو َخبَّأَ ِِف َمالبِ ِس ِه

ِ
والز َِ
عت
طَرابِيِنَاً م َن النَّعنَ ِاع َ
ولَيِلَ َكةً ِدم ِ
شقيَّةً ..
َ
َ

22

فيتعلق اسم أمه ابلشجون ألنه منبع احلب وبؤرة احلنان وبوجه العموم يغمر قباين ابمسها نوعاً من القداسة ,فهي عبارة عن أحرف حيملها معه كمصحف .وأما الصنف الثالث
املرأة احلبيبة فقد مثّل هذا النمط يف شعر قباين جزء كبري من حيّز كلمته الشعرية ,فقد ربط نزار قباين املرأة احلبيبة ابلقدسية إىل درجة أن رفعها إىل مرتبة الصالة ,فيقول يف ديوانه
الشعري (أشهد أن ال امرأة إال أنت):
أَ ْش َهد أ َّ
َن َال ْام َرأَةً ..

ب إىل َمرتَ بَةَ الصَّالةِ ..
ت أَ ْن تَ ْرفَع احل َّ
َتََ َكنَ ْ

َنت َ ..إال ِ
إال أ ِ
أنت ..

23

 20قباين ,نزار .األعمال الشعرية الكاملة .بريوت :منشورات نزار قباين ,بدون اتريخ الطباعة ,ط  ,14ص .731
 21حيدوش ,أمحد .شعرية املرأة وأنوثة القصيدة .دمشق :مطبعة احتاد الكتاب العرب ,2001 ,ص .99
 22قباين ,نزار .األعمال الشعرية الكاملة ,ص .255
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خيتص
فقد ق ّدس نزار قباين حبيبته لدرجة أنه شبكها بقول الشهادة ,أما النموذج القدسي يف شعر حممود درويش فهو يتجلّى يف رؤية الشاعر لألرض وفلسطني ,ألن الشاعر ُّ
خبربته الواقعية املؤملة كما سنرى يف املبحث اآليت ,أما عالقة حممود درويش أبمه فهي عالقة تنبعث من احلب واملشاعر واألحاسيس والشغف والوجدان لدرجة أننا جند فيه عالقته
جلي ,ومما يلفت االنتباه أن درويش حينما يتكلم عن األم يكون أقرب إىل الواقع واحلقيقة من الطيف الشعري ,فحني يذكرها تظهر مناظر احلياة
ابألم من خالل شعر واضح ّ
اليت تعلق هبا وتشبّثت بذاكرته ,ويستخدم الشاعر دالالت يف قصيدته وإمياءات يف شعره ولكن كلها تنسكب يف قضية (األان وفلسطني) فيقول يف (مزامري):
تَ َركت َو ْج ِهي َعلَى ِم ْن ِديِ ِل أِمي
ال ِِف ذَاكِرِاِت
َو ََحَلَت اجلِبَ َ
ور َحلْت ...
َ

ِ
َكانَ ْ ِ
َبو َاَبَا
ت املَدينَة تَكْسر أ َ

السف ِن
وتَ تَ َكاثَر فَو َق سط ِ
وح ُّ

24

واأل م عند درويش تعين االنتساب واألوردة والعروق اليت تعطي اليافعني املقاومة واملنافسة واإلصرار والثبات ,فمحمود درويش شاعر تراجيدي ومهه الوحيد فلسطني ومن أجلها
يعني كل طاقته الشعرية والفنية بلوحة رائعة ونفيسة ومبهجة تُرسم كلماهتا ابالنسجام والوائم والتناغم ,ونالحظ تعلق الشاعر أبمه فهو القلق على مستقبلها فيقول يف قصيدة
ّ
(إىل أمي):
أِ
َح ُّن إِىل خبْ ِز أمي
َوقَ ْه َوة أمي
سة أمي ..
َول ََم َ

وتَكْْب ِِف الطُّفول َِة

يوما علَى صد ِر ي ٍ
وم
َ ًَ َ
َ
شق عم ِري ِألَِين
وأَع َ

إِذَا ِم ُّ
ت,
أَ ْخ َجل ِم ْن َد ْم ِع أمي!

ِ
ِ
وماً
خذ ِيّن ,إِ َذا عدت يَ َ
ِو َشاحاً هلَ ْد ِ
يك.
َ

وغَ ِطي ِعظ ِ
َامي بِع ْش ٍ
ب
َ

تَعمد ِم ْن طَه ِر َكعبِك

ِ 25

فينهال توق الشاعر للوطن واألم ,واحلرية واالستقالل والصلح فاألرض أصبحت ترنيمة مدهشة تنسجم فيها أكاليل من الشجاعة والبسالة والتاريخ الساطع ,وقد قام الشاعر
وحاك تلك الرسالة خبطاابت شعرية مشحونة ومفعمة ابلشوق واحلنني فتتواظب تنهدات احلبيب من خالل شعره املختمر ابملعاانة املدموجة ابملشاعر
بتوصيل رسالة عرب شعره َ
اجليّاشة فيقول يف (يوميات جرح فلسطيين):

وما ق لْت ِألمي
تَ َر ْع َر ْعت َعلَى اجل ْر ِحَ ,
َما الذي َْجي َعل َها ِِف اللي ِل َخيِ َمةً
ضيَّ عت ينب ِ
وعي وعنْ َو ِاين واَسي
أ َََن َما َ ْ

 23قباين ,نزار .ديوان أشهد أن ال امرأة إال أنت .بريوت :منشورات نزار قباين ,1983 ,ط  ,6ص .12
 24درويش ,حممود .األعمال الشعرية الكاملة .بريوت :املؤسسة العربية للدراسات والنشر ,1973 ,ط  ,3ص .561
 25درويش ,حممود .األعمال الشعرية الكاملة ,ص .130 - 129
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ِ
صرت ِِف أَ ْك َف ِاْنا
ول َذا أَبْ َ

ِمليو َن َْْن َمة!

26

فاألم عند درويش هي حضن مغمور ابحلنان ,وهي احلب واملأمن الذي يلجأ إليه عند اإلحساس ابلضيق وقساوة احلياة فهو يرى يف رسم صورهتا النجاة من الشعور ابلوحدة
والفقدان والغياب ,ومن املالحظ أن خربة درويش الشعرية تتمركز يف ثنائية األرض واملرأة وتقدسيهما من خالل اعتبارمها منبع العنفوان واالكتناز ,وذلك التقديس ح ّفز الشاعر
جماز سف ُكه من قبل الصهاينة ,فالشعر مسلكه يف مقاومة االحتالل والصمود أمام االستيالء ,فهو
إىل أن يرتمن خبطاب املرأة ,فاألرض عند درويش مقدسة حىت وإن كان دمها ً
يعرب من خالله الشاعر عن عواطف الشوق واحلنني أمام وطنه وأرضه فيقول حممود درويش يف قصيدته
خياطب األرض والوطن وكأنه خياطب املرأة احملبوبة فتبدو املرأة سالحاً له ّ
(قراءة يف وجه حبيبيت):
ِ
ني أحدق فِيِ ِ
ك
وح َ َ
ضائَِعةً
أ ََرى مدَنً َ
أ ََرى َزَمنَاً قرم ِزَيً

املَوت ِ
أَرى سبب ِ
والك ِْْبََي ِء
َ ََ َ

سجل
أ ََرى لغَةً ََلْ ت َ
ِ
ت ْجل
وآَهلَةً تَ ََ

اجأة الرائَِعة
أ ََّما امل َف َ
تَ نَ ِ
تشريِ َن َأم ِامي

ِ
ِ ِ
سمى
صفوفَاً م َن ال َكائنَات اليت ال ت َ
وما َوطَّن غَِ َري َهذي العيون اليت
َ
َ ِ
ََتْ َعل
سماً
االرض ج َ

27

وابلتايل جند أبنه يتفق كل من الشاعرين يف نظرهتما للمرأة فتقرتب ثورة األم عند نزار قباين وحممود درويش من النموذج الثالث وهو منوذج (العذراء مرمي) الذي ُُيسد التقوى
الروحية ,وهذا يدل على نضوج العاطفة اجلارفة والرقي يف الثقافة للشاعرين.
املبحث الثالث
املرأة الوطن
جتلجلت ال شام مبآذهنا وكنائسها وضواحيها ومجال طبيعتها يف شعر قباين وجتسدت يف قصائده بوصفها األم احلنونة أو األنثى املليحة ,وللمدن واملواطن ابلنسبة له "ليست جمرد
أبعاد وامتدادات يف الطول والعرض واالرتفاع أو طبيعة إيكولوجية ,يستطيع اإلنسان أن أيلفها أو أيمن إليها بسهولة ,عن طريق العادة والتكرار الرتيب ,بل هو قبل كل شيء
تلك املساحة اليت يوطئ هبا االحساس والشعور االنساين ,ابعتباره لون حقيقة الذات ,منبعها يف تكوين الفرد ذاتياً واجتماعياً28".و "يف قصائد أخرى كانت املرأة هي
املكان 29".فنالحظ أبنه "يرتدد ذكر البيت الدمشقي أب زاهريه وقرنفله ونوافريه ,فكلما تكلم الشاعر عن بيت الطفولة أو دمشق تتكرر ألفاظ الورود والليلك والرخام ,وأشجار
30
النارنج ,واليامسني وطيور السنونو  ...إخل".
فهو يتكلم عن (اهلناك) وهو منزل الطفولة ومطرح الذكرايت والتعبري عن الذات ,حيث يزول النزاع بني الذات واملكان ,ومكان (اهلناك) هو السائغ الفكري ال السائغ الفعلي,
31
وإن "(اهلناك) ال يتجسد ابألبعاد الفيزايئية الواقعية ,بل يتعلق ابجلمال ويتلون برؤية كل شاعر يلتقط (اهلناك) من الزاوية اخلاصة بتجربته".

 26درويش ,حممود .يوميات جرح فلسطيين .بريوت :دار العودة ,1969 ,ص .43
 27درويش ,حممود .ديوان العصافري متوت يف اجلليل .بريوت :دار اآلداب ,1970 ,ط  ,1ص .76 - 75
 28عقاق ,قادة .داللة املدنية يف اخلطاب الشعري العريب املعاصر .دمشق :منشورات احتاد الكتاب العرب ,2001 ,ص .269
29حيدوش ,أمحد .شعرية املرأة وأنوثة القصيدة .ص .156
 30املصدر السابق ,ص .154
 31عقاق ,قادة .داللة املدنية يف اخلطاب الشعري العريب املعاصر .ص .229
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اخلالق الذي تتداخل فيه احلدود ,وتتعدى فيه اإلحياءات ,وتلتبس فيه الرؤى وتلتحم فيه
فالشعر "ليس وصفاً واثئقياً أو دليالً سياحياً ,بل هو معاجلة فنية فيها الكثري من اخليال ّ
املادة ابلروح .واخليال الذي يهدف إىل أتسيس طبيعة سامية للشعر كذات مفارقة للواقع كتصوير يسمو عليه ,كعامل خاص يتم فيه التحرر واالنعتاق من وطأة املادة وصالبتها
32
ومجودها اهلندسي ومعانقة املطلق الكوين".
يتجسد املكان يف شعر قباين ابجتاهني متغايرين:
33
االجتاه األول ُيسد عناصر األمومة" ,أي إضفاء صورة األمومة للمكان ويف هذا االجتاه تطغى صورة دمشق" بوصفها احلضن الدافئ الذي احتوى طفولة الشاعر الربيئة فضالً
عن مجاهلا األخاذ الذي تردد يف القصائد الدمشقية فيقول الشاعر:

ضى َعام ِ
ان ََ ..ي أمي
َم َ َ
شق ...
َوَو ْجه ِد َم َ

صفور ُيَْربِش ِِف َج َو ِاِننَا ..
ع ْ

يَعض َعلَى َستَائِرََن ...

ِ
ِ
َصابِعنَا
َويَ ْنقر بِ ِرف ٍْق م ْن أ َ

ضى َعام ِ
ان َي أم َي
َم َ َ
شق
ودلِيل ِد َم ْش َق  ..فِ ُّل ِد َم َ
َ
ش َق ...
دور ِدم َ
تَسكن ِِف َخو ِ
اطرََن..
ْ
َ

مِ
آذْنَا  ..ت ِ
ضيء َعلَى َم َراكِبِنَا
َ

َكأ َّ
ض َمائِرََن.
َن َم َ
شاتِ َل التُّفاح تَ ِعبِق ِِف َ

34

وُيسد االجتاه الثاين صورة األنثى بصفاهتا احلسنة ,ويف هذا االجتاه جند ما قال عن مدينة بريوت .ففي جمموعته الشعرية (إىل بريوت األنثى مع حيب) جسد حزنه وتعاطفه مع
بريوت اليت كانت له مصدر إهلام لقول الشعر ,وقد سبك قباين مصائبه يف شعره ,وقد ّبني ماهية تعاطفه وحزنه على بريوت يف الكثري من املناسبات ,فيقول:
"إنين شاعر رأى مدينة تسىب  ..وحترق  ..وتذبح بشكل عبثي وجماين وغوغائي  ..فصرخ بطريقته اخلاصة 35".ويقول يف قصيدته (اي ست الدنيا اي بريوت):
ع أَساور ِك املشغولَة ِِبلياق ِ
وت؟
َ
َم ْن َِب َ َ َ

ك ِ
ادر َخ ِاَتَ ِ
السح ِري,
َم ْن َ
ص ََ
ض َفائَِر ِك َّ
الذهبِية؟
َوقَ َّ
ص َ

من ذَبح ال َفرح النَائِم ِِف َعينَيِ ِ
ض َراوينِ؟
ك اخل َ
َْ ََ ََ َ

36

ويقول يف مطرح آخر من القصيدة يصفها أبهنا عشتار:
قَ ِ
ومي ِمن ََتْ ِ
املَوج األَ ْزَر ِقََ ,ي َعشتَار
ت ِ
ْ

قِ
صيدةِ و ٍ
ومي َك َق ِ
رد ..
َ

أَو َك َق ِ
صي َدةِ ََن ٍر

 32املصدر السابق ,ص .296
 33حيدوش ,أمحد .شعرية املرأة وأنوثة القصيدة ,ص .131
 34قباين ,نزار .األعمال الشعرية الكاملة ,ص .255
 35قباين ,نزار .ما هو الشعر ,ص .150
 36قباين ,نزار .األعمال الشعرية ,ص .472
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لك َشيء  ..ب ْع َد ِك َشيء ِ ..مثْ ل ِ
َال يوجد قَ ب ِ
ك َشيء ..
َ
َ َ
أَنْ ِ
صات األَ ْع َما ِر ..
ت خ َال َ
قل اللؤل ِؤ
ََي َح َ

37

املشعة جبماهلا.
وهكذا ُرمست بالد الشام وبريوت يف شعر قباين بلوحيت األمومة واملرأة ّ
وملا ننتقل إىل الشاعر حممود درويش ,نرى أن املرأة ال يتم رمسها من خالل ختيّلها أبهنا كائن بشري ,بل حتولت إىل عدد مذهل من املعاين واإلشارات الفلسطينية .فأصبحت
ّ
األنثى ملحمة رائعة من إبداع الشاعر فعندما يتكلم عن احلبيبة يف مقطع شعري ,نالحظ أبهنا حتولت إىل معىن له داللة خمتلفة أال وهو الوطن ,مث ينتقل هذا املعىن إىل احلرية
واالستقالل أو الطبيعة مث تندمج املعاين ببعضها ,وتظهر تلك الداللة العجيبة بني الصور واملعاين يف رؤية درويش للحياة والذي حيصل أبحسن صورة يف شعره يتحقق بتلقائية
ومنمقة ,فتعترب قصائد درويش كوكب ساطع ,وشعره عبارة عن لوحات يوضح هبا عن انسجامه املتني ابحلقيقة ,فخرباته معنوية تعبق ابالشتياق واحلب واللوعة وال
وصورة انصعة ّ
38
سيَّما أنه "شاعر فلسطيين مثخن ابألسى حتفل جتربته الشعرية بثراء ابذخ ,وهو انساانً فلسطينياً وشاعراً عربياً من زمن مأساوي فادح األسى".
القراء أهنا جت ّسد فلسطني ومبضموهنا "وجد شبه صويف يستدعي فيه صور
ففي قصيدته (عاشق من فلسطني) يتحدث درويش عن بنت فلسطينية تظهر صورهتا بعد ذلك لتلهم ّ
الرحيل والعذاب والبؤس ليخلص أن اإلنسان الفلسطيين حيمل يف قراراته أرضه متشبثاً هبا مع أن قسوة الواقع تضع أمام الشاعر حقيقة مرة ,هي أن االنفصال بني اإلنسان
واألرض ,أال إهنا تضع أمامه حقيقة أخرى هي أن األرض حية يف نفوس أبنائها املنفيني 39".فيقول حممود درويش يف قصيدته:
الش ِ
رأَيِت ِ
ك ِِف ِجبَ ِ
ال َّ
وك
َ
َراعيِةً بِال أَغْنَ ِام
مطَا ِر َد ًةَ ,وِِف االَط َْال ِل

وك ْن ِ
ص ِدي َق ِيت ,وأ َََن غَ ِريِب الدَّا ِر.
ت َ
َ

40

مث ينتقل الشاعر يف صدر آخر ليتغىن ويعتز ابملرأة الفلسطينية:
وك ْن ِ
ت َِ
ض َ ..كاألَطَْف ِ
َجيلةً َكاأل َْر ِ
ال َ ..كالفل

وأق ِ
ْسم:

ف أ َخيِط ِمنْ ِديالً وأنَقش فَوقَه ِش ْعراً لِ َعينَ ِ
الع ِ
ِم ْن رم ِ
يك
ني َس َو َ
وش َ
َ
ِ ِ
ب تَ ْرتِيَالً
ني أ ْس ِق ِيه ف َؤ َ
َوا َْسَاً ح َ
اداً ذَاَ َ
ِ
ش األ ِ
َيك...
َميد َع َرائ َ

الشه ِ
ِ
داء ِ
والقبَ ِل:
َسأْكتب َجْلَةً أَغلَى م َن ُّ َ
ِ
ت َوََلْ تَ َزِل!)
َس ِطينِية َكانَ ْ
(فل ْ

41

فمزج درويش بني املرأة والوطن يف شعره ,جعل قصائده تتحول إىل لوحات فنية تتميز حبب الوطنية .فاليستطيع أحد أن يفصل بني عاطفة حب املرأة ,وعاطفة حب الوطن.
فيقول يف قصيدته (وطين ليس حقيبة):
س َح ِقيبَةً
َوطَّن ل َْي َ

سافِ َراً
َوأ َََن ل ْ
َست م َ
ِ 42
إِِين الع ِ
اشق واأل َْرض َحبيبَة
َ
 37املصدر السابق ,ص .473
 38غركان ,رمحن .مرااي املعىن الشعري .عمان :دار صفاء للطباعة والنشر والتوزيع ,2012 ,ط  ,1ص .182
 39مصطفى ,خالد علي .الشعر الفلسطيين احلديث .بغداد :دار الشؤون الثقافية العامة ,1986 ,ص .286
 40درويش ,حممود .األعمال الشعرية الكاملة ,ص .108
 41املصدر السابق ,ص .110
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"فكثرياً ما تتحدد عنده املرأة ابلوطن أو ابألخص احلبيبة ابلوطن ,فاحلديث ظاهرايً يتجه حنو املرأة لكن ما إن تتعمق الداللة حىت ترسوا على قاعدة صلبة هي حب
43
تعمق يف عملية املزج ,ومن ذلك قوله:
الوطن ".وهذه الصور الشعرية واضحة عند الشعراء املعاصرين إال أن حممود درويش ّ

األَرض أ َْم أَنْ ِ
ت ِعنْ ِدي ,أ َْم أَنْت َما تَ ْوأ ََمان
ْ

َسيانَ ,سيان ِ ...عنْ ِدي

إِ َذا َخ ِسرت الص ِ
السنَابِ ِل
َّدي َقة فَ َقدت ط َْع َم َّ

ِ
طر اجلَ َدائِل
َوإِ ْن َخ ِسرت احلَ ِدي َقة َ
ضيعت ع َ

اع ِحلم احلَِقي َقة
َو َ
ضَ

44

تتجسد ابلوطن .فينزح إليها عند إحساسه مبعاانة الفقدان والغياب ,فهو خياطب الوطن كما وكأنه خياطب املرأة
فاملرأة عند درويش تتسم بشمائل اجملد والقداسة ,لذلك
ّ
املعشوقة .وتصبح املرأة قناعاً يسكب من خالله كل مشاعر االشتياق واحلب والولع اجتاه وطنه ,فنراه يقول:
ني والو ِ ِ
فِل ِ ِ
َس ِطينِية ِ
االسم
َسطينية َ
شم ,فل ْ
ْ
العينَ ِ َ

ِ
ِ
َس ِطينِية األ ِ
َس ِطينِية املِنْ ِ
ديل,
َحالم واهلَِم ,فل ْ
فل ْ

وال َق َدم ِ
ني واجلِ ْس ِم

ِ ِ
فِل ِ ِ ِ
ِ
مت ,فِل ِ ِ
الك ِ
والص ِ
واملَوت
َس ِطينِية املِ َيال ِد
لمات َ
َسطينية الصَّوت ,فل ْ
ْ
َسطينية َ
ْ
ِ 45

ََحَلت ِ
ك ِف َدفَاتِ ِري ال َق ِدميَة

فكانت املرأة يف قصائد درويش توصف بشكل خمتلف عن الشعراء الذين اختذوا املرأة يف لوحة احلبيبة اجلميلة الناعمة اليت حتمل السمات الفاتنة ,غري أن حممود درويش عيّنها
مر هبا يف زمن االحتالل .فمن هنا فإن املرأة جتسد هيكالً الهوتياً مباركاً ابلنسبة له,
مثاالً جليالً ليوضح عواطفه اجتاه الوطن ,وعلى ما يبدو يرجع ذلك إىل تلك األوضاع اليت ّ
كرس وطنه من أجل احلفاظ عنها ,وال غرو أن يكون الوطن هو األم واملعشوقة ,واألنثى اليت ولد منها وإليها يرجع.
فهو الشاعر الذي تعلّق أبرضه وانشغف هبا حىت املوت ,و ّ
"وابلتايل فهو شاعر حقيقي ج ّسد جتربته يف احلياة وترجم آالمه وآماله وحبه وبغضه شعراً ,والشاعر احلقيقي هو ذلك القلب الشفاف املدرك لكيفية إبداع شكل شعري بني كل
46
جتربة بعيشها يف احلياة وينزع للتعبري عنها شعراً".
املبحث الرابع
املرأة الرمز
جبّل نزار قباين املرأة اليت حتافظ على أنوثتها ورقتها فاعتربها كل احلضارة ,واحلرية والقصيدة ,بل كانت كل األشياء اجلميلة ابلنسبة له .فيقول:

أ ِريد ِك أنْ ثَى ..

ِأل َّ
ارةَ أنْ ثَى ..
َن احلَ َ
ضَ

َن ال َق ِ
ِأل َّ
صي َدةَ أنْ ثَى ..
وقَارورة ِ
العطْ ِر أنْ ثَى ..
َ َ

وبريوت تَ ْب َقى بِرغْم اجلِراح ِ
ات
َ ََ
ََ
أنْ ثَى ..

47

 42درويش ,حممود .الديوان .بريوت :دار العودة ,1993 ,ص .512
 43درويش ,حممود .األعمال األوىل .رايض :الريس للكتب والنشر ,2009 ,ط  ,3ص .193
 44املصدر نفسه :ص .194
 45املصدر نفسه :ص .93
 46غركان ,رمحن .حركة قصيدة الشعر (من األداء ابلشكل إىل أشكال األداء الفين) .دمشق :دار الرائي للدراسات والرتمجة والنشر ,2010 ,ط  ,1ص .31
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يصل قباين على القمة عندما يعترب أن األنوثة منتشرة يف كل شيء مجيل من حولنا ,فيبقى غين برموزه املصبوغة بطابعه الشخصي مزمن على الفكر الثنائي العكسي كالطغيان
والعدالة ,ومبا أن هذه الثنائيات ترتبط بعقبات متشاهبة فجعلها تنسجم وتتداخل يف ارتقاء جديل يثبت يف النهاية سطو اإلبداع واحلقيقة على جماهبة اليأس أو املوت .ومن
هذه الرموز ميسون يف قصيدة (ترصيع ابلذهب على سيف دمشقي):
أَتَ َر َاها َِتب ِّن َميِسون

ِ
ساء ظنون
أ َْم ت ومهت والن َ
َك ْم َر ٍ
سول أ َْر َسلْته ألَبِ َيها

ت النِ َق ِ
اب العيِون
َذ َْب ْته ََتْ َ
الع ِم واهلَوى أ َموي
ََي ابْ نَةَ َ
ف أبِني
يف أ ْخفي اهلَوى َوَكيَ َ
َك َ
َك ْم قتِلنا ِِف ِع ْش ِقنا وب ِعثْنا

ٍ
وما َعلَيْ نَا َميني
بَ َع َد َم ْوت َ

وِف ِِف ِ
َما وق ِ
الدَي ِر َوقَ لِْيب
َك َجبِ ِيّن قَ ْد ط ََّرَزته الغصون

ِ
باء احلِمى َر َدد َن َس َالِمي
َال ظ َ

ِ
ُّن َرنِني
يل َما َهل َّ
واخلَالخ َ
َه ْل َم َر َاَي ِد َمشق تَ ْع َرف َو ْجهي
ِمن جديد ْأم غَريتّْن ِ
السنِني؟
ْ َ
َي َزَماَنً ِِف الصَّاحلِِ ِية َسَْحاً

أ ِ
َين الفتون؟
َين مّن الغَوى وأ َ
َ

َي سريري وَي َشر ِ
ف أمي
اش َ
َ
َ

ََي َعصافِ َري ََ ..ي َش َذى ََ ..ي ِغصون

يب َح َارِِت َخبِئي ِّن
ََي َزَوا ِر َ

ني ج ْف ِ
ضنني
نيك فَالزََّمان َ
بَ َ
واعذريِّن إِ َذا بَدوت َح ِزينَاً

إِ َّن َو ْجهَ امل ِحب َو ْجه َح ِزيِن.

48

تستدل ميسون قيمتها الرمزية من رمزها الذايت يف أهنا تضم عدداً من الرموز الفرعية ذات املعاين الثانوية املعكوسة والنقيضة اليت تساعد يف متويل الرمز الكبري للغاية وتزّكيه
وتوصله إىل املدلول النهائي الذي أراده الشاعر ,حينما استحلى يف هذه الشخصية جتسيداً وانعكاساً لطيفه .فقد "استطاع الشاعر وإبحلاح وحنو دائمني أن ُيعل من ميسون
رمزاً أساسياً بني رموزه الشخصية ويلجأ عليه للتعبري عن موضوعه الشعري ورؤيته إزاء الكون واحلياة 49".وحينما ننتقل للشاعر حممود درويش نالحظ أبن هناك معجم ملفردات
األنثى يف دواوينه مثل (ريتا ,هاجر ,فاطمة ,خدُية ,مرمي  ...إخل) ,وهذه األمساء ال ترتجم جتارب مر هبا الشاعر ,لكن هي يف احلقيقة ترمز إىل أوضاع سياسية وقومية
استنبطها الشاعر من الواقع.
 47قباين ,نزار .األعمال الشعرية الكاملة ,ص .878
 48املرجع السابق ,ص .329
 49بروين ,حبيب .تقنيات التعبري يف شعر نزار .بريوت :املؤسسة العربية للدراسات والنشر ,1999 ,ص .236
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موه الشاعر خلفها رؤية سياسية معينة ,وذكر تلك األمساء يف قصائد شعرية مرتبط بوضع حمزن ذو شجون,
والعديد من أمساء النساء اليت وردت يف شعره مبثابة أقنعة فنية ّ
وينقضي دور تلك األنثى ابنقضاء ذلك املوقف .وهكذا "حتتفي شخصية الشاعر وراء تلك األقنعة اليت استخدمها ,فالشاعر يرتدي قناع الشخصية فيجعلها مشحونة مبواقفه
50
ورؤيته ,والتعبري عن متاعب احلياة".
وقد جتلّى اسم ريتا يف دواوين درويش كثرياً منها( :آخر الليل هنار ,العصافري متوت يف احللل ,أعراس ,حبيبيت تنهض من نومها ,أحد عشر كوكباً) ,ومتكّن الشاعر أن يعرب
اجملردة من
بواسطتها عن عالقة عاطفية مع بنت يهودية تناول الشاعر من غرامها وشغفها رمزاً للعالقة اإلنسانية املبنية على عالقة احملبة والوائم والصبابة داخل هذا الوطن َّ
التعصبيَّة والعدوانية والعنصرية ,واستطاع حممود درويش أن يُصيغ عالقته بشخصية ريتا ليغتنم ذلك يف التعبري عن اهلمجية يف األراضي احملتلة ,فاالستمالك ابلقوة رمز لتهدمي
العالقات اإلنسانية .فيقول الشاعر يف قصيدة (ريتا والبندقية):
ني ِريتَّا َو ِع ِ
يوين  ..ب ْندقية
بَََ
والذي ال يَع ِرف ِريتا يَنْ َح ِّن

ٍ
ِ
العسلية
صلي ِِلله ِِف العيِون َ
وي َ

51

يف هذه القصيدة يوضح الشاعر عن فرحه ألنه قريب من ريتا ,لكن هذا الفرح يهدمه طغيان احملتل وبطشه ,ويكمل الشاعر قائالً:
آهٍ َ ..ي ريتا
أي ٍ
شيء ر َّد َع ِ
ينيك َعيّن
َ

ِسوى اغْ َفائت ِ
ني
و ِغ ٍ
يوم َعس ٍ
لية
َ
َ

قَ بْ َل َهذي الب نْدقِية
َكان َي َم َكان
الع ِشي ِة
صمت َ
ََي َ

اج َر ِِف الص ِ
بح بَِعي َداً
قَ َمري َه َ

العيون العس ِ
ِ
لية.
ِِف
ََ

52

وسواء أكانت ريتا امرأة موجودة فعالً من حلم وشحم ودم قابلها درويش فأحبها وانشغف هبا ,أم كانت رمزاً فنياً مستوحى ,أو كانت امرأة مث حتولت إىل رمز فين ,أو قناع
أكساه الشاعر مبا يريد أن يقوله ,فإنه ال ُيعل من حقيقة استيعابنا للقصيدة الرمز والداللة أبن يتغري 53.وتعترب "ريتا رمزاً لآلخر فالشاعر حممود درويش هو (ذاته اخلاصة)
54
الفردية يقف بينه وبني شعبه (ذاته اجلماعية) ومبقدار ما كان يقرتب منها (من اآلخر اإلسرائيلي) كان حيس ابتعاده عن ذاته اجلماعية".
وتسعى ريتا إلغراء الشاعر وفتنه بطوفان عواطفها ,من خالل تضحيتها وختليّها عن أمها اليت بدأت تلعن الشاعر وقومه ,فيقول الشاعر:
ولِدت لِكي أ ِحب ِ
ك

ِ ِ
مية تَ لْعن الدُّنيا و َش ْعب ِ
ك
تَركت أمي ِِف املَزام ِري ال َقد َ
َ َ
وج ْدت حراس النَّا ِر يط ِْعمو َن الناَر ح ِ
بك.
ََ
َ
َ

55

فقد رسم حممود درويش لوحة لوطنه مليئة ابحملبة واالفتخار ,فيقول:
ِِل َه ِذه األَرض الص ِ
َّغرية ِِف َشارٍِع
 50اخلليل ,مسري .عالقات احلضور والغياب يف شعرية النص األديب (مقارابت نقدية) .بغداد :دار الشؤون الثقافية العامة ,2008 ,ص .81
 51درويش ,حممود .األعمال الشعرية الكاملة ,ص .256
 52املصدر السابق ,ص .256
 53قطوس ,بسام .اسرتاتيجيات القراءة (التأصيل واإلجراء النقدي) .اربد  /األردن :مؤسسة محادة ودار الكندي ,1998 ,ص .72
 54اجلرب ,خالد .حتوالت التناص يف شعر حممود درويش .األردن :منشورات البرتاء ,2004 ,ص .118
 55درويش ,حممود .ديوان أحد عشر كوكباً .بريوت :دار العودة ,1994 ,ص .551
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َرضي ِم ْن َم ْب ََن َعلَى َج ْب ٍل
ِِف الطَّابِ ِق األ ِ
يط ِْل َعلَى َه َو ِاء البَ ْح ِر.

يذي ِوِل ص ِخر ص ِقيل ِمن تَكْوي ِن البِ َد ِ
ِِل قَ ِم ٍر نَبِ ِ
ايةِ ,حصة ِم ْن َس َف ٍر أَيوب
َ
َ
ْ
الغ ِ
يومِ ,
ِِل ِحصة ِمن م ْش ِ
هد املسافِ ِر ِِف ِ
وحصة ِم ْن َس َف ِر أَيوب
َْ
َ
َين ِِف أَ َشعا ِر ِع ٍ ِ
ِِل ِحصة من سوسن ال ِوِد ِ
دامى.
شاق ق َ
َ

56

وهنا يلتقي حلم ريتا يف طمعها وحرصها على امتالك الشاعر ,وحلم درويش يف التباهي واالفتخار بوطنه واترخيه بعد اختباره إلنسانيتها حبسب املعىن والرؤية اإلنسانية اليت
حاكها الشاعر ,لكن أبناء جلدهتا قاموا بقفل كل األبواب اليت يدخل منها .وبذلك يوضح درويش احللم الصهيوين املوهوم الذي من املستحيل أن يتحقق بلقاء اليهودي مع
57
الفلسطيين على أرض الثاين ويف منزله دومنا اعطاء مكانة مرموقة حلقوقه وعواطفه وإنسانيته.
فيتمزق كل ما هو إنساين ونزيه (داخلي) حتت إجبار (اخلارج) ,وترجح ك ّفة الثاين على األول ,لتتبدل ريتا من كوهنا امرأة فاتنة عشقها إنسان وعشقته إىل رمز (ابملفهوم
ّ
58
السيمائي) ,ومن مث يتحول الرمز إىل رابطة أيقونية (لوحات شعرية) ,بعد أن يتوقف عن اعتباطيته على مستوى التشكيل املنجز للخطاب الشعري .و"ميكن القول أبن عالقة
فسر الشيء الكثري من عالقته ابآلخر الذي هو سبب كلّي يف النهاية لتبديد حلمه 59".وأما يف قصيدة (األرض) فنراه يستخدم رمزية امرأة مساها
درويش بريتا يف حممل شعره تُ ّ
"خدُية" للوطن فلسطني ,فيقول:
أ َََن األَرض
واألَرض أ ِ
َنت
ِ
الباب
َخ ِدجيَة ال تغل ِقي ْ

ال تَدخ ِلي ِمن إِ ِ
َنء الزُّهوِر َو َحبْ ِل الغَسيْل
ْ

ِِ
ارةِ َهذا الطَّر ِ
يق الطَّويل
َسنَطْ ِردهم َع ْن حج َ

سنطْ ِردهم ِمن ه ِ
واء اجلَ ِ
ليل.
ََ
ْ َ

60

يقصد حممود درويش حببل الغسيل يف هذه القصيدة حببل النور ,وحجارة الطريق الطويل بطريق املقاومة.

61

فقد "انفرد درويش عن غريه من الشعراء برموزه اخلاصة املبدعة اليت جعلته متميزاً عن غريه وقد أعطى للمرأة مكانتها تسما هبا ,ودليل ذلك أهنا احتلت املكانة العليا يف إنتاجه
62
الشعري ,وأخرجها معززة مكرمة من البعد اجلسدي وجعلها رمزاً للمقدس  -الوطن ".-
اخلاَتة
لقد وصلنا يف هذه املقالة للكثري من النتائج لعل من أبرزها:
خصها بطريقة فلسفية تنويرية.
تسيطر املرأة يف اخلطاب الشعري عند الشاعرين نزار قباين وحممود درويش ,فأسدى نزار قباين املرأة بشكل تقليدي ,أما حممود درويش ّ
كرس نزار قباين وحممود درويش املرأة يف شعرمها الذي يقتضي بوصفه ُمستهل للحنان ورمز للعطاء ,فاملرأة والوطن ال يفرتقان ألن املرأة ترمز لكل القيم احلضارية املعاصرة والثقافية
ّ
واالعتقادات اإلميانية واحلرية.
جتسدت املرأة يف شعر حممود درويش رمزاً سياسياً لألرض والوطن وعند تعقُّب أشعار درويش وصلته ابملرأة نرى أبن خطابه الشعري متميز بصبغة ال نظري هلا جتعله مميز عن
الشعراء اآلخرين.

 56املصدر السابق ,ص .553
 57قطوس ,بسام .اسرتاتيجيات القراءة (التأصيل واإلجراء النقدي) ,ص .89
 58اثمر ,فاضل .اللغة الثانية يف إشكاليّة املنهج والنظرية واملصطلح يف اخلطاب النقدي العريب احلديث .بريوت :املركز الثقايف العريب ,1994 ,ط  ,1ص .29
 59اجلرب ,خالد .حتوالت التناص يف شعر حممود درويش ,ص .162
 60درويش ,حممود .الديوان ,ص .512
 61عبد الشايف ,مصطفى .يف الشعر احلديث واملعاصر .مصر :دار الوفاء ,1998 ,ص .108

 62عبد اهلادي ,حممد .جتليّات رمز املرأة يف شعر حممود درويش .اجلزائر :جامعة حممد خيذر بسكرة ,2009 ,ص .10
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مل يُعطي درويش املرأة فرصة من أجل املقاومة ,إال أنه وهبها قداسة خاصة ,ال ترما األم فصورة األم رمسها الشاعر بصياغة خمتلفة واحتضنها برونق من اإلبداعية لتكون بنظره
الوطن مبجده وكرامته.
تناول حممود درويش املرأة يف قصائده بشكل خمتلف عن نزار قباين ,فنزار جبّل املرأة يف شعره برمسها على أهنا أنثى يف حني استوحى حممود درويش الشمائل املتواجدة عند املرأة
بتصويرها على أهنا إنساانً وداللة هلا مكانتها يف احلياة.
هناك فرق جوهري يف التغزل ابملرأة بني الشاعرين ,إذ يُعطي درويش الوطن واملرأة بعداً فلسفياً فتتبدل مسة األنثى إىل مسات أخرى كاملنفى أو املوطن أو االستقالل أو اإلابء
والوائم واهليام.
املصادر واملراجع
امساعيل ,عز الدين .التفسري النفسي لألدب .بريوت :دار العودة ,ط .2014 ,1
اجلرب ,خالدَ .توالت التناص ِف شعر حممود درويش .األردن :منشورات البرتاء.2004 ,
اخلليل ,مسري .عالقات احلضور والغياب ِف شعرية النص األديب (مقارِبت نقدية) .بغداد :دار الشؤون الثقافية العامة.2008 ,
العرود ,علي .جدلية نزار قباين ِف النقد العريب احلديث .إربد  /األردن :دار الكتاب الثقايف ,بدون ت.
العزي ,وفاء .بناء املقالة عند نزار قباين.جملة أحباث كلية الرتبية األساسية ,العدد  ,1جملد  ,6بدون ت.
الورقي,السعيد بيومي .لغة الشعر العري احلديث .اإلسكندرية :دار املعارف ,ط .1983 ,2
بروين ,حبيب .تقنيات التعبري ِف شعر نزار .بريوت :املؤسسة العربية للدراسات والنشر.1999 ,
بلقزيز ,عبداإلله وأخرون .هكذا تكلم حممود درويش .بريوت :مركز دراسات الوحدة العربية ,ط .2009 ,1
بيضون ,حيدر توفيق.حممود درويش  -شاعر األرض احملتلة .-بريوت :الكتب العلمية 1991 ،م.
اثمر ,فاضل .اللغة الثانية ِف إشكالية املنهج والنظرية واملصطلح ِف اخلطاب النقدي العريب احلديث .بريوت :املركز الثقايف العريب ,ط .1994 ,1
جنات ,محو.احلنني ِف شعر حممود درويش .اجلزائر :وزارة التعليم العايل والبحث العلمي.2015 ،
حيدوش ,أمحد .شعرية املرأة وأنوثة القصيدة .دمشق :مطبعة احتاد الكتاب العرب.2001 ,
درويش ,حممود .األعمال األوىل .رايض :الريس للكتب والنشر ,ط .2009 ,3
درويش ,حممود .األعمال الشعرية الكاملة .بريوت :املؤسسة العربية للدراسات والنشر ,ط .1973 ,3
درويش ,حممود.الديوان .بريوت :دار العودة.1993 ,
درويش ,حممود .ديوان أحد عشر كوكباً .بريوت :دار العودة.1994 ,
درويش ,حممود .ديوان العصافري َتوت ِف اجلليل .بريوت :دار اآلداب ,ط .1970 ,1
درويش ,حممود .سرير الغريبة .بريوت :دار رايض الريس ,ط .2000 ,2
درويش ,حممود .يوميات جرح فلسطيّن .بريوت :دار العودة.1969 ,
سيدي ,سيد حسني .الوطنية واملقاومة عند نزار قباين .جملة األدب املعاصر ,العدد  1992 ,17م.
صالح ,ايسني .بالغة الصور ِف ديوان "حصار ملدائح البحر" حملمود درويش .اجلزائر :وزارة التعليم العايل والبحث العلمي 2010 ،م.
عبد الشايف ,مصطفىِ .ف الشعر احلديث واملعاصر .مصر :دار الوفاء.1998 ,
عبد اهلادي ,حممدَ .تليات رمز املرأة ِف شعر حممود درويش .اجلزائر :جامعة حممد خيذر بسكرة.2009 ,
عقاق ,قادة .داللة املدنية ِف اخلطاب الشعري العريب املعاصر .دمشق :منشورات احتاد الكتاب العرب.2001 ,
/ Indexed

/ Refereed

/ E-Journal

/ Open Access Refereed

/ editorsmartjournal@gmail.com

smartofjournal.com

270

Social, Mentality and Researcher Thinkers Journal 2021 FEBRUARY (Vol 7 - Issue:41)

.2010 ,1  ط, دار الرائي للدراسات والرتمجة والنشر: دمشق.) حركة قصيدة الشعر (من األداء ِبلشكل إىل أشكال األداء الفّن. رمحن,غركان
.2010 ,1  ط, دار الرائي للدراسات والرتمجة والنشر: دمشق.) القراءة-  التجربة-  علم املعاين (الذات. رمحن,غركان
.2012 ,1  ط, دار صفاء للطباعة والنشر والتوزيع: عمان. مراَي املعَن الشعري. رمحن,غركان
. بدون اتريخ الطباعة,14  ط, منشورات نزار قباين: بريوت.األعمال الشعرية الكاملة. نزار,قباين
.1983 ,6  ط, منشورات نزار قباين: بريوت. ديوان أشهد أن ال امرأة إال أنت. نزار,قباين
.1998 ,6  ط, منشورات نزار قباين: بريوت. قصيدة بلقيس. نزار,قباين
.1982 ,2  ط, منشورات نزار قباين: بريوت. ما هو الشعر. نزار,قباين
.1998 , مؤسسة محادة ودار الكندي: األردن/ اربد.)استاتيجيات القراءة (التأصيل واِلجراء النقدي. بسام,قطوس
.1986 , دار الشؤون الثقافية العامة: بغداد. الشعر الفلسطيّن احلديث. خالد علي,مصطفى
KAYNAKÇA
Abdulhadi, Muhammed. Teceliyyat Remz El-Mera fi Şiir Mahmûd
Muhammed Hayzar Beskara, 2009.

Derviş. Cezair: Cemiatu

Abdülşâfi, Mustafa. fi’ş-Şiiri’l Hadis ve el-Muasir. Mısır: Daru'l-Vefa, 1998.
Akkak, Kade. Del’aletü’l-Medeniyye fi’l-Hit’âbi’ş Şiiri’l-Arabiyyi’l-Muasir. Dimaşk: Menşürat
Küttâbi’l-Arab, 2001.

İttihâdi’l-

Belkziz, Abdulilah ve diğerleri. Hakeza Tekeleme Mahmûd Derviş. Beyrut: Merkez Dirâsâti’l-Vehde elArabiyye, 1. Basım, 2009.
Beydun, Haydar Tevfik. Mahmûd Derviş – Şairu’l-Ardi’l-Muhtelle-. Beyrut: el-Kütübü’l İlmiyye, 1991.
Beyrun, Habip. Tekaniyatu’t Tabir fi Şiir Nizar. Beyrut: el-Müesessetü’l Arabiyye li’d Dirâseti ve’n Neşri,
1999.
Cebir, Halid. Tahevvulatü’t-Tenas fi Şiir Mahmûd Derviş. Ürdün: Menşurat el-Betra, 2004.
Cennet, Hamu. el-Hanin fi Şiir Mahmûd Derviş. Cezair: Vizâretü’t Ta‘lim el-Ali ve’l Bahsi’l İlmî, 2015.
Derviş, Mahmûd. 1. Basım. Divân el-Asâfir Temutu fi’l-Celil, Beyrut: Daru'l-Adab, 1970.
Derviş, Mahmûd. Divânu Ahade Aşare Kevkeben. Beyrut: Daru'l-Avde, 1994.
Derviş, Mahmûd. el-Amâl eş’Şiiriye el-Kamile. Beyrut: el-Müsessetü’l-Arabiyye li’d Dirasat ve’n Neşri, 3.
Basım, 1973.
Derviş, Mahmûd. el-Amalü’l-Ula. Riyad: el-Rayyis li’l-Kütüb ve’n Neşri, 3. Basım, 2009.
Derviş, Mahmûd. Sarir el-Garbiyye. Beyrut: Daru Riyad el-Rayyis, 2. Basım, 2000.
Derviş, Mahmûd. Yevmiyyet Cirh Filastini. Beyrut: Daru'l-Avde, 1969.
Derviş, Mahmuûd. ed-Divan. Beyrut: Daru'l-Avde, 1993.
Erûd, Ali. Cedeliyet Nizâr Kabbâni fi’n Nakdi’l-Arabi el-Hadis. İrbid: Daru'l-Kitab es-Sakafi ts.
Garkan, Rahman. Hareket Kasidetü’ş-Şiir. Dimaşk: Daru'r-Rai li’d Diraset ve’t-Terceme ve’n-Neşri, 1.
Basım, 2010.
Garkan, Rahman. İlmü’l Maani. Dimaşk: Daru'r Rai li’d Diraset ve’t Tercüme ve’n Neşri. 1. Basım, 2010.
Garkan, Rahman. Meraye’l Mana eş’Şiiri. Amman: Dar Safa li’t Tibaati ve’n Neşri ve’t Tevzi. 1. Basım,
2012.
Halil, Semir. Alakat el-Hudur ve’l-Giyâb fi Şiiriyeti’n Nas el Edebi (Mukarabat Nakdiye). Bağdat: Daru'şŞuun es-Sakafiyye’l-Amme, 2008.
smartofjournal.com

271

/ editorsmartjournal@gmail.com

/ Open Access Refereed

/ E-Journal

/ Refereed

/ Indexed

Social, Mentality and Researcher Thinkers Journal 2021 FEBRUARY (Vol 7 - Issue:41)

Hayduş, Ahmed. Şiiriyetü’l Mera ve Unusetü’ -Kaside. Dimaşk: Matbaat İttihad’il Kitabi’l Arabiyyi. 2001.
İsmail, İzzeddin. et-Tefsirü’n-Nefsi el-Edebî. Beyrut: Daru'l-Avde, 1. Basım, 2014.
Kabbâni, Nizâr. Divan Eşhedu Enne la İmreten İlla Enti. Beyrut: Menşuret Nizar Kabbani. 6. Basım,1983.
Kabbâni, Nizâr. el-Amalü’ş-Şiiriye el-Kamile. Beyrut: Menşuret Nizâr Kabbâni. 14. Basım, ts.
Kabbâni, Nizâr. Kasidet Balkis. Beyrut: Menşuret Nizâr Kabbâni. 6. Basım, 1998.
Kabbâni, Nizâr. Ma Huva'ş-Şiiru. Beyrut: Menşuret Nizâr Kabbâni. 2. Basım, 1982.
Kattus, Bessâm. İstreticiyetü’l-Kiraa. İrbid: Müsessetu Hammede ve Daru'l-Kindi. 1998.
Mustafa, Halid Ali. eş-Şiirü’l-Filastinî el-Hadis. Bağdat: Daru'ş-Şuuni’s-Sakafiyye’l-Amme. 1986.
Salah, Yasin. Belağatu’s-Suvâr fi Divan ''Hisâr li-Medâihi’l-Bahr'' li Mahmud Derviş. Cezair: Vizâretü’t –
Ta‘limi’l-Ali ve’l-Bahsi’l-İlmî. 2010.
Samir, Fadıl. el-Lüga es-Saniye fi İşkaliyeti’l-Minhec ve’n-Nazariyye ve’l-Mustalah fi Hitabi’n Nakdi’lArabiyyî el-Hadis. Beyrut: Merkez es-Sakafi el-Arabiyyî. 1. Basım, 1994.
Seyyidi, Seyyid Hüseyin. el-Vataniyye ve’l-Mukaveme İnde Nizâr Kabbânî. Mecelletü’l-Edeb el-Muasir.
1992.
Veraki, es-Said Beyyumi. Lüğatü’ş-Şiiri’l Arabiyyi’l-Hadis. İskenderiyye: Daru'l-Maarif, 2. Basım, 1983.

smartofjournal.com

272

/ editorsmartjournal@gmail.com

/ Open Access Refereed

/ E-Journal

/ Refereed

/ Indexed

